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editorial

“Viver, e não ter a vergonha de ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser um eterno aprendiz
Ah meu Deus eu sei, eu sei
Que a vida devia ser bem melhor e será
Mas isso não impede que eu repita
É bonita, é bonita e é bonita”
Título: “O Que é O que é” de Gonzaguinha

Nesta edição da revista, o editorial ao
contrário dos outros é assinado pela diretoria
executiva do Sindpd. Tomamos esta decisão
para expressarmos coletivamente a dor da perda de um de nossos companheiros de trabalho
e de batalhas. O nosso, já saudoso, diretor da
Regional de Sorocaba, Jair Travassos.
Deixou-nos de repente, sem esperarmos
e surpreendendo a todos. Jair, que completou
59 anos uma semana antes de sua partida, nos
acompanha desde a década de 70 quando foi
fundada a APPD – Associação Proﬁssional
em Processamento de Dados e recebeu de
braços abertos os colegas que foram se aproximando e se engajando na prática sindical.
Alegre distribuía fácil seu sorriso e simpatia, lutador abraçou a causa sindical com
a disposição dos apaixonados e se envolveu
no exercício de sua proﬁssão, pelas empresas em que passou, com a mesma dedicação
que desempenhou suas funções na diretoria
do Sindpd, seja nas atividades inerentes do
seu cargo, seja na participação social e política de Sorocaba. Foi inclusive, presidente da
Comissão Municipal de Emprego de Sorocaba e membro do Conselho Sindical Municipal. Com sua retidão e organização muito
contribuiu para o Conselho ﬁscal quando o
presidiu na gestão de 2000 a 2004.
Estas palavras não são elogios que santiﬁcam os mortos, mas palavras que tentam
expressar o caráter do amigo e companheiro
que partiu, mas que deixou a beleza de uma
vida bem vivida. Deixou sua esposa Malu e
a ﬁlha Carol que durante tantos anos conviveram conosco nas atividades promovidas
pelo sindicato.
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A vida continua, e em homenagem a Jair
vamos apresentar nesta revista um pouco do que
foi nossa ação sindical nestes três últimos meses,
novembro, dezembro e janeiro. Como sempre,
iniciamos o ano em plena Campanha Salarial e
os resultados tanto do reajuste salarial como das
cláusulas sociais foram muito favoráveis para
a Categoria. A íntegra da Convenção Coletiva
que determina as relações de trabalho entre os
empregadores e os trabalhadores, para o ano de
2006, está a disposição no site do Sindpd.
Acompanhe os resultados dos torneios
esportivos, os novos convênios para as suas
férias e lazer e as oportunidades para investir
em seus estudos e de sua família. Além das várias atividades nacionais e internacionais que
participamos neste período relacionados com
saúde, trabalho, organização sindical e social.
Para as mulheres uma surpresa especial,
veriﬁque e participe.
Tradicionalmente, sempre trazemos uma
entrevista com assuntos relevantes para os
leitores. Nesta, o entrevistado é o nosso presidente Antonio Neto e nossa escolha se deu
pela intensidade da atuação política e social
desenvolvida, por ele e por toda a diretoria,
principalmente em 2005. Chamar de entrevista é força de hábito, na verdade é um bate
papo com nosso presidente sobre a proﬁssão,
a categoria e as questões mais gerais.
Nossa atuação sindical se deve por acreditarmos “que a vida devia ser bem melhor e
será”. Como diz o saudoso Gonzaguinha.
Desejamos que aprecie esta leitura e
agradecemos a sua atenção.
A diretoria

Sindical
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Fiscalização estimula
crescimento do trabalho
Balanço realizado sobre o desempenho da DRT/SP revelou o que já era
previsto: Expressivo crescimento na
formalização de vínculos trabalhistas,
na inserção da pessoa com deﬁciência,
na contratação de jovens aprendizes,
entre outros dados animadores.
Este resultado é produto da nova
orientação dada pelo Delegado de
Trabalho Egberto Guiba de La Bella
Navarro, em sua gestão, ao criar os
Conselhos Sindicais estadual e municipais que passaram a priorizar orientações e notiﬁcações para as empresas ao invés de simplesmente fazer
autuações e aplicarem multas.
O Sindpd, por exemplo, muito
colaborou na elaboração e viabilização desta política ao promover o
acordo para regularização das PJs (trabalhadores contratados como pessoas
jurídicas nas empresas, para burlarem
os registros em carteiras e não cumprirem com as obrigações trabalhistas
determinadas pela CLT - Consolidação das Leis trabalhistas). Este acordo
foi inédito e pioneiro no Brasil.
Para se ter uma idéia, desde a
assinatura do acordo, em março,
até dezembro de 2005 o Sindpd registrou mais de 5 mil trabalhadores
que estavam na economia informal
e passaram a ser celetistas (com
carteira assinada e protegidos pela
CLT), alguns exemplos devem ser
citados como o das empresas CPM,
Ibrat, Ilat, Procwork, Solvo, Sonda do Brasil, TATA, entre outras.
A DRT iniciará novas ﬁscalizações
neste mês de março.

O delegado do
trabalho, Guiba;
o presidente do
Seprosp, Luigi Nese
e o presidente do
Sindpd, Antonio
Neto, na Assinatura
do Acordo inédito
para a Formalização
dos Proﬁssionais
Prestadores de
Serviço.

Troca necessária
de delegado
Guiba se retira da DRT/SP, no
dia 10 de março de 2006, para se
candidatar a Deputado Federal pelo
PT-Partido dos Trabalhadores. Um
novo desaﬁo que temos a certeza
será tão bem encarado como o que
encontrou ao assumir a DRT/SP.
Vamos ﬁcar sem um dos melhores

delegados do trabalho que o estado
de São Paulo já teve, mas vamos
ganhar um grande defensor dos trabalhadores na Câmara Federal.
Com respeito e expectativa esperamos que dr. Marcio Mauá Chaves, que será empossado como novo
Delegado, continue desenvolvendo
o trabalho iniciado e fortaleça cada
vez mais os Conselhos Sindicais.
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EDS garante que vai pagar
Sindpd e Ministério do Trabalho
juntos com trabalhadores da EDS
conseguiram reparação dos prejuízos
causados aos funcionários da
empresa desde o ano 2000.

Diante das inúmeras irregularidades que a EDS Brasil, especializada na terceirização de serviços de
tecnologia da informação, apresentava desde o início do ano de 2000,
o Sindpd solicitou ao Ministério do
Trabalho, diligências em razão de um
número grande de denúncias dos trabalhadores da empresa.
Baseado nos laudos conclusivos das ﬁscalizações, o Sindpd

instalou ações judiciais junto a Procuradoria da Justiça do
Trabalho, exigindo a
reparação dos prejuízos causados com
relação ao Banco de Horas, equiparação salarial, adicional de sobreaviso, etc.
Durante o ano de 2005, foram
exauridos todos os esforços em busca de uma negociação paralela ao
processo 04047/02-MPU, o Sindicato, então, propôs as soluções para
regularizar os problemas existentes
e continuou com as negociações.
Finalmente, a empresa de pos-

Jair Alves Travassos
* 09.02.1947
† 15.02.2006
Comunicamos
com tristeza o falecimento do diretor do Sindpd Jair
Alves Travassos,
no dia 15 de Fevereiro.
Jair, bravo companheiro, foi
sócio fundador da APPD – Associação Proﬁssional de Processamento
de Dados de São Paulo, na década
de 70, e do Sindpd em 1984. Sem-

se do levantamento por empregado,
do saldo remanescente das horasextras pendentes no Banco de Horas
no período de 01 de maio de 2000
até o dia 30 de abril de 2005, está
propondo liquidar os créditos trabalhistas através de folha-pagamento
da competência de fevereiro/2006.
A EDS apresentará a cada empregado titular de tal direito o Termo
de Quitação Plena e Geral daquilo
que ela deve. Vale lembrar que, em
futura audiência conjunta entre a
Procuradoria Geral do Trabalho, Sindicato e Empresa se estabelecerão
formas e condições de pagamento ou
compensações das horas-extras.

Grande Perda

pre teve atuação destacada em todas as empresas em que trabalhou e
dedicação exemplar enquanto dirigente sindical.
Era o diretor responsável pela
Regional do Sindpd de Sorocaba,
onde se destacou no município pela
sua intervenção na política sindical
local. Foi, também, presidente da
Comissão Municipal de Emprego
de Sorocaba e membro do Conselho Sindical Municipal.
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Deu contribuições fundamentais à categoria do Sindpd, sua retidão e organização muito contribuíram para o Conselho ﬁscal quando o
presidiu na gestão de 2000 a 2004.
Jair merece nossas homenagens
póstumas, não só pela sua competência e dedicação no trabalho sindical, mas também pelo companheiro
alegre e disposto que era.
Deixou, aos 59 anos, sua esposa Malu e a ﬁlha Carol.

A

Justiça tarda,
mas não falta

Vitória do Sindpd no Tribunal favorece os Trabalhadores da
IT Cia. Internacional de Tecnologia, prestadores de serviço da
Caixa Econômica Federal, que conseguiram ter seus direitos
reconhecidos depois de 9 anos de batalhas judiciais.
O departamento Jurídico do
Sindpd, sob a coordenação do Dr.
José Eduardo Furlanetto, assumiu
desde 1996 a causa 282 trabalhadores que perderam, da noite para o
dia, seus empregos devido a quebra
de contrato entre a Caixa Econômica Federal – CEF e a IT Cia. Internacional de Tecnologia.
Dr. Eduardo percebeu que a
luta seria árdua, mas não se intimidou e entrou com uma ação que
incluiu a Caixa como responsável
subsidiária, direito garantido pela
Convenção Coletiva de Trabalho
assinada entre o Sindpd e Seprosp
e pela jurisprudência trabalhista. A

Justiça do Trabalho reconheceu o
Sindpd como representante legal
dos 282 trabalhadores, os direitos
deles e, enﬁm, depois de vários recursos, a responsabilidade da Caixa
como subsidiária sobre as obrigações e encargos trabalhistas.

Retidão e compromisso
com a Justiça
Durante todo o ano passado,
na fase ﬁnal do processo de execução, os trâmites para a conclusão da ação só não se estenderam
mais para adiar o desfecho graças

Dr. José Eduardo,
advogado do Sindpd

a prontidão e competência da Meritíssima Juíza da 62ª Vara, dra.
Acácia Salvador Lima Erbetta, da
Diretora de Secretaria, dra. Márcia
Aparecida Bueno da Silva Sarno,
do Contador da Vara Odelzito
Araújo Costa Júnior e da Oﬁciala de Justiça Ilia Cristina Viegas,
que não aceitaram as manobras
feitas pela CEF que usou de recursos possíveis e impossíveis para
protelar o desfecho do processo
e o pagamento aos trabalhadores.
Quase todos já receberam seus
créditos, que variam de pequenos
a altos valores, todos devidamente
corrigidos e acrescidos de juros.

Redução da Jornada de Trabalho

As Centrais Sindicais, como
parte da Campanha Uniﬁcada pela
Redução da Jornada de Trabalho,
realizaram no dia 20 de fevereiro
em São Paulo o Seminário Nacio-

nal sobre a Redução da Jornada de
Trabalho: “Trabalhar mais ou trabalhar melhor?” O evento, dirigido não só ao Movimento Sindical,
abordou diferentes aspectos da discussão sobre a duração do trabalho.
O percurso deﬁnido para o seminário contempla uma diversidade de
pontos de vista necessária para o
aprofundamento da questão.
Antonio Neto, representando
a Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil, lembrou que para gerar
novos empregos é necessário a re7

dução dos juros para crescer a produção nacional, mas que a redução
de Jornada de trabalho, neste momento, é importante para melhorar
a qualidade de vida dos trabalhdores, para que possam investir em
estudo, vida familiar e lazer. Questões fundamentais para a sua saúde
e para aumentar a sua produtividade no trabalho.
Saiba mais sobre este seminário
visitando o site www.tempolivre.
org.br Seminário Nacional sobre a
Redução da Jornada de Trabalho.

SINDICAL

Empresas devem cumprir
Lei de Cotas
Os direitos das pessoas portadoras
de deﬁciências devem ser cumpridos
e mesmo as empresas que alegam
inviabilidade podem e devem
colaborar, veja como isso é possível.

O Programa de Inserção das
Pessoas com Deﬁciência no Mundo
do Trabalho da Delegacia Regional
do Trabalho em São Paulo- DRT/SP,
baseado no artigo 93 da Lei 8.213
(denominada de Lei de Cotas), de
24 de julho de 1991, que obriga as
empresas com 100 ou mais empregados, a reservarem um percentual
de suas vagas de trabalho para pessoas com deﬁciência, cabendo ao
Ministério do Trabalho e Emprego
a responsabilidade de ﬁscalizar o
seu cumprimento.
A DRT/SP já conseguiu desenvolver este programa, só em julho
de 2005 conseguiu empregar com
registros 30.278 pessoas com deﬁciência, (5,4 vezes mais do que
tínhamos em 2004), e 3.698 empresas (temos no Estado de São Paulo
7.453 empresas com 100 ou mais
empregados, que precisam contratar 132.231 pessoas com deﬁciência) Dentre elas, coloca-se a situação das empresas de alguns ramos
de atividades em que, pelas características especíﬁcas de seus postos
de trabalho, torna-se impossível

o seu preenchimento por pessoas
com deﬁciência.
Os argumentos e pedidos de
tratamento especial de empresas
que querem ser liberadas do cumprimento das suas cotas são vários.
Referimo-nos a atividades como segurança privada, transporte aéreo,
marítimo e terrestre, trabalho em
plataformas (off shore), manutenção de redes elétricas, perfurações
e manutenção de poços etc.
Para manter o objetivo da Lei
de Cotas é que a DRT/SP sugere
propostas alternativas para o seu
cumprimento:
1 – empresa distribuidora de energia
elétrica: campanha na mídia contra o
preconceito e em defesa do direito ao
trabalho das pessoas com deﬁciência;
capacitação, treinamento e sensibilização de outras empresas e de familiares
de pessoas com deﬁciência.
2 – empresas de transporte coletivo
urbano: elaboração, reprodução e veiculação de pôsteres nas janelas traseiras de ônibus urbanos (busdoor) com
mensagens sobre o tema e informações
sobre os direitos das pessoas com deﬁciência no interior dos ônibus.
3 – empresas de segurança: com8

promisso de adquirirem uniformes e acessórios de cooperativas
constituídas majoritariamente por
pessoas com deﬁciência.
4 – empresa de transporte aéreo:
ﬁnanciamento de cursos de capacitação para pessoas com deﬁciência em instituição sem ﬁns
lucrativos; campanhas institucionais objetivando diminuir o preconceito, reportagens em revistas
de bordo, etc.
5 – concessionária de canal de televisão: campanha televisiva referente ao tema.
Importante salientar que, até o
momento, não foi ﬁrmado nenhum
acordo com nenhuma dessas empresas, nem tampouco a possibilidade de
isenção total da contratação direta.
Diante do exposto é fundamental que o Ministério do Trabalho e
Emprego se sensibilize pelo exposto e tome as medidas legais necessárias para legitimar e disciplinar a
busca de soluções alternativas para
o cumprimento da Lei de Cotas.
Artigo publicado na Revista da
DRT/SP (Delegacia Regional de
São Paulo), dezembro de 2005.

O
Historicamente, o salário mínimo representa um dos fatores mais
importantes de distribuição de renda e de desenvolvimento do País.
Tanto é assim que signiﬁcou uma
das conquistas fundamentais da
Revolução de 1930, instituído por
lei, ainda em 1936, que dizia, como
todas as letras que, já àquela época, era “a remuneração devida ao
trabalhador adulto, sem distinção
de sexo, por dia normal de serviço,
capaz de satisfazer, em determinada época do País, às necessidades
normais de alimentação, habitação,
vestuário, higiene e transporte”.
Em 1951, o presidente Vargas,
ao retornar à suprema magistratura da Nação, retomou a política de
valorização do mínimo, quando,
em 1952, seu ministro do Trabalho
e futuro presidente da República,
João Goulart, dobrou o poder de
compra do salário mínimo, fazendo seu valor real retomar o nível
de quando fora instituído (98,77%).
Até o golpe de 1964, essa política
foi vitoriosamente mantida.
Os longos anos de ditadura levaram o ‘mínimo’ a ter o seu poder
de compra reduzido em 41% nos
dez primeiros anos. A sua recuperação só voltou a acontecer em 1974
a 1982 (21%), quando foi adotado
o mecanismo que reajustava os salários até três mínimos em 10% acima da inﬂação. Mas esses mesmos
21% foram perdidos nos dois últimos anos do período ditatorial.
A Constituição de 1988, a mais
avançada das republicanas, incluiu esse
mesmo conceito, consolidando, com

salário e o

SINDICAL

ministério

Artigo de Antonio Neto (*), publicado no
Jornal Diário do Comércio e Indústria (DCI)
isso, uma das mais importantes questões sociais do Brasil contemporâneo.
Muitos argumentam, equivocadamente, que a maioria dos trabalhadores brasileiros já recebe
acima desse piso, razão pela qual o
seu reajuste não teria a mesma importância nos dias de hoje. Mas é o
próprio Dieese quem contesta essa
avaliação ao constatar que, hoje,
cerca de um terço dos trabalhadores
com carteira de trabalho assinada
recebe menos de R$ 350,00, provável valor em que será ﬁxado o novo
mínimo, o que signiﬁca dizer que
eles terão, automaticamente, seus
salários reajustados a partir dos
próximos acordos coletivos.
Além de sua importância na
economia nacional e no fortalecimento de nosso mercado interno,
o salário mínimo tem um peso signiﬁcativo nas economias regionais
e locais, que dependem das rendas
dos aposentados e pensionistas, indexadas ao reajuste dele. Durante o
governo Lula, com o reajuste previsto para o próximo dia 1º de Maio
– ou 1º de março, conforme a reivindicação das Centrais Sindicais -, o
mínimo deverá ter, em quatro anos,
um aumento real de cerca de 22%.
E mais: com Lula, o Ministério do
Trabalho voltou a ter um papel preponderante na condução da política
de recuperação do mínimo e, além
disso, na formulação de uma política
permanente para a sua valorização.
Lembremo-nos aqui de alguns
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fatos históricos. Antes de Getúlio, a
questão social era uma questão política. Com Getúlio, a questão social
passa a ser uma questão de Estado
e o Ministério do Trabalho sempre
ocupou uma posição central na administração pública. Na ditadura,
a questão social voltou a ser uma
questão de polícia, mesmo que camuﬂada pelas questões econômicas
que estavam em jogo, e o Ministério
do Trabalho, excetuados raríssimos
momentos, passou a ser mero coadjuvante da área econômica.
No período neoliberal, a questão social passou a ser eminentemente econômica e técnica e o
Ministério do Trabalho tornou-se
apêndice da área econômica, interessado apenas, em manter as políticas antinacionais impostas pelo sistema ﬁnanceiro internacional, ainda
que sob forte protesto da Nação e
do povo brasileiro. O presidente
Lula, em que pese os resquícios do
neoliberalismo em seu governo evidenciados nas políticas da Fazenda
e do Banco Central, resgata o papel
histórico do Ministério do Trabalho,
voltando a atribuir a esse órgão um
protagonismo na formulação de importantes políticas públicas, como a
do salário mínimo.
(*) Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
(CGTB) e membro do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES)

INTERIOR

São José do Rio Preto

Inauguração do CRST
Após vários anos de luta para
a instalação do CRST - Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador em São José do Rio Preto, em
agosto de 2005 o sonho foi realizado, com instalações próprias e adequadas, equipamentos necessários
e uma equipe completa.
Até então, o mesmo funcionava
apenas numa sala do ARE (Ambulatório Regional de Especialidades) e sem
uma equipe completa como agora.
O prédio do CRST ﬁca na Rua
São Paulo, 2330 - Bairro Maceno São José do Rio Preto.
Telefones para contato:
(17) 3218-9141 e 3218-9062.
E-mail:
saudedotrabalhador@empro.com.br
saudetrabalhador.sjriopreto@ig.com.br

Inauguração do CRST:
Luis Garcia, diretor do
Sindpd, ao lado do Prefeito
Edinho Araújo, do vereador
Pedro Roberto e de outros
sindicalistas.

Equipe do CRST: Vera Lucia
Martinez Ginel (Coordenadora do
CRST); Marilene Rocha dos Santos
(enfermeira do trabalho); Fernanda
Neves Oliveira e Renato Médici
Veronezi (Apoio Administrativo);
Marisa Benedita Ponté e Cleyde
Maria Vesechi (Técnicas de
Segurança do Trabalho) e Alberto
Katerna (Engenheiro de Segurança
do Trabalho). Também faz parte da
equipe o Médico do Trabalho dr.
Wilson José Custódio.

Formação garante qualidade
de atendimento
O Sindpd participa do Conselho Sindical Regional da região de
São José do Rio Preto, que é um
braço na região da DRT/SP – Delegacia Regional do Trabalho de São

Paulo,desde janeiro de 2005 e tem
participado das reuniões, iniciativas e ações promovidas.
Entre estas iniciativas destacáse o Programa de Capacitação para
Membros dos Conselhos Sindicais
das Delegacias Regionais de Trabalho para formar e capacitar os dirigentes sindicais para atuarem nos
Luis Garcia, diretor do Sindpd,
recebendo o certiﬁcado das mãos do
Subdelegado do Trabalho de São José
do Rio Preto, dr. Robério Cafagni.
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Conselhos que tem como funções
serem órgãos consultivos do Delegado de Trabalho, ﬁscalização das
empresas e divulgadores de Campanhas, como por exemplo a de
Carteira Assinada, entre outras.
Um dos cursos do Programa
foi realizado em Franca, de junho
a novembro de 2005, promovido
pelo DIEESE em convênio com o
Ministério do Trabalho e Emprego,
através do Plano Nacional de Qualiﬁcação- PNQ.

entrevista

Antonio

Antonio Neto, 53 anos, casado e pai de
três ﬁlhos é sócio fundador do Sindpd
e preside o sindicato desde 1989. Seu
falecido pai, líder ferroviário cassado pelo
golpe militar de 1964, lhe deixou como
herança os princípios democráticos de
igualdade, liberdade e a coragem para
lutar pelos direitos dos trabalhadores.
Neto seguiu os passos do pai e também
trabalhou na Ferrovia, foi analista de
sistemas na Fepasa e lá começou seu
interesse pelo sindicalismo. Logo se ﬁrmou
como liderança e assumiu seu papel de
dirigente sindical despontando no cenário
nacional e internacional, dirigindo duas
outras importantes entidades a CGTB
– Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
e a FSM – Federação Sindical Mundial.

Neto

1 - O Sindpd, sob a sua direção
conquistou uma das melhores Convenções Coletivas do país, ampliou
e organizou a categoria não só dentro do sindicato para defender seus
direitos, como também nas lutas
de interesse nacional e até mesmo
internacional. Como se deu esta
ascensão e o que representa esta inserção social do Sindpd para a categoria de processamento de dados
e TI (tecnologia de informação)?
Neto – Nós somos frutos da história do movimento sindical mais
enraizada dos trabalhadores. Na
fundação desta entidade que é bem
diferenciada no Brasil e no mundo.
Ou seja, é um sindicato que não é
obreiro, não é operário, mas cuja
categoria sofre muito na questão da
relação capital trabalho. Dá até para

brincar. Uma vez me disseram, “ah,
vocês são sortudos, trabalham lá
no ar condicionado”. Então respondi: “Verdade, só que aquele ar condicionado está colocado lá para o
computador, não é por causa da
gente não, pelo contrário, aqui
fora está 34 graus e lá onde ﬁca o
computador, 18 graus. Têm alguns
companheiros com problemas graves de saúde, tudo por causa do
choque térmico”.
Tanto a APPD – Associação Proﬁssional de Processamento de Dados,
fundada na década de 70, como o
Sindpd foram dirigidos por sindicalistas com tradição no movimento
popular e democrático. Nós somos
fundadores da CONCLAT - Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras e da CGTB - Central Geral
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dos Trabalhadores do Brasil. Com a
APPD, porque em 1981 e 1983 não
existia, ainda, o Sindpd. Isso nos dá
muito orgulho. Nós somos herdeiros da tradição sindical brasileira.
É óbvio que a luta do sindicato
obreiro e a do sindicato de “gravata”, porque nós somos operários
de gravata, é a mesma só que se
manifesta de forma diferente. O
trabalhador de TI tem que ter uma
qualiﬁcação muito grande e sempre
atualizada de sua ferramenta que é
o computador e da sua linguagem,
que se atualizam numa velocidade
vertiginosa. No entanto, este proﬁssional vai sofrer as mesmas conseqüências, pressões, assédios e a
proletarização da categoria, ou seja,
terem seus salários espremidos
como dos outros trabalhadores.
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Consolidar tudo isso em uma Convenção Coletiva, na organização
das mulheres, dos negros, dos aposentados e dos trabalhadores em
geral dentro do Sindicato, combater esse falso cooperativismo do
trabalho, combater essa fraude na
contratação de Pessoa Jurídica (PJ),
defender a estrutura sindical, a Unicidade e, enﬁm, organizar essa categoria, só mesmo com esta diretoria que tem esse compromisso e que
me orgulho de presidir.
2 - Qual a diferença básica entre
esta categoria e as outras, uma vez
que seu crescimento é indiscutível?
Neto – Na verdade esta é uma proﬁssão parecida com a dos artistas,
músicos, compositores, porque sento no meu canto, olho o problema,
decodiﬁco, soluciono e coloco o
resultado para funcionar, ou seja,
é o ciclo completo. Isso é coisa de
artista. Daí a legislação da lei de
software que prevê inclusive a remuneração por direito autoral.Tem
certas categorias, por exemplo, os
metalúrgicos, eles fazem um pedaço do carro, faz a porta, o parafuso,
o pára-choque. Nós fazemos o todo.
Quando se junta uma equipe para
se desenvolver um sistema, aquela
equipe concebe, desenvolve e o implementa. Essa é a diferença, completa o ciclo de produção, da criação até a implementação. E como
o artista, a obra se reinventa... Ele
acaba de criar o sistema e já precisa
atualizá-lo.
Hoje a área de serviço, não só no
Brasil, começa a ganhar espaço de
tal maneira que a área de sistema,
ou como chamam, de Tecnologia
da Informação, que é o segmento
que nós atuamos, atua em todos os

campos. Hoje o computador é
uma ferramenta de trabalho do
mais simples para o mais importante proﬁssional dentro de
uma empresa. Do porteiro do
prédio, ao presidente da maior
organização privada ou estatal
de um país.
3 - Podemos, então, aﬁrmar
que desenvolve em seus postos de trabalho funções diferenciadas e estratégicas?
Neto - Precisamos, ainda, conquistar a regulamentação da
proﬁssão e o reconhecimento
de sermos uma categoria diferenciada, o Sindicato tem seu
registro para representar os
Trabalhadores de Processamento de Dados, Serviços de Informática, Tecnologia da Informação,
de todas as empresas e também os
empregados das empresas de TI.
Hoje, ainda somos poucos dentro
das empresas que nos reconhecem,
apenas 3% a 5%. Embora estrategicamente possa ser mais importante
do que todos os outros 95%. Na
ferrovia, de onde sou originário, se
parar o centro de Processamento de
Dados, não se monta um trem. Porque o trem é montado no computador, assim como as cargas, o faturamento, as escalas das locomotivas,
dos vagões, enﬁm, não estou nem
falando da parte administrativa,
apenas da parte operacional. Assim
como em setores de siderurgia, hospitalar, bélicas, educação, transporte, comunicação entre outros e até
mesmo a segurança nacional.
4 - Além do Sindpd, o Senhor preside a CGTB - Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil e é um dos
12

Antonio Neto ao lado
de Fidel Castro - Cuba

Vice-presidentes da FSM - Federação Sindical Mundial. Ser dirigente
das três entidades sindicais ajuda
na sua compreensão e intervenção
sobre a realidade do mundo do trabalho e dos trabalhadores ou, traz
contradições e conﬂitos para a sua
prática sindical?
Neto – É uma correspondência muito intrínseca. Nada que eu faça aqui
em especíﬁco para a minha categoria deixa de ter relação com o que
ocorre em nível nacional e mundial.
A participação, seja na CGTB, nos
Conselhos Federais constituídos pelo
presidente Lula e na própria FSM é
complementar e abrangente. Porque
não dá para fazer movimento sindical sozinho, olhando pro umbigo.
Nós prestamos serviços. Os proﬁssionais dessa área estão envolvidos
com as diversas categorias, então, se
não estivermos atualizados
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com o que ocorre com todas as demais categorias, não conseguiremos
nos organizar. E nós sabemos que
nesse processo de neoliberalismo
que vive o mundo unipolar, abandonados aqui no cantinho de São
Paulo nós só vamos ﬁcar obtusos.
Quer dizer, a forma de você ter uma
intervenção dentro das empresas, de
organizar melhor a categoria, é você
estar amplo.
Um exemplo é o fato de, pela CGTB,
eu participar do Conselho Nacional
de Política Industrial. Esse conselho
retomou no Brasil a política industrial
que estava parada há 25 anos. E, qual
era uma das prioridades deﬁnidas
pelo conselho? A área de software,
pode ser coincidência. Mas é aquela
história de estar no lugar certo na hora
certa para fazer a intervenção certa. A
partir daquele conselho, nós começamos a fazer um trabalho conjunto
com o setor de TI, numa intervenção
dentro de uma política industrial que
visa inserir o Brasil internacionalmente na questão de software, para
produção e exportação de software,
a lei que rege os seus direitos e os
incentivos ﬁscais para as empresas e
para o setor. Na Campanha Salarial,
foi a hora de reconhecer, para os trabalhadores efetivamente, quais são
os frutos dessa relação e o sucesso
de nossa intervenção que se traduziu
ao conseguir uma boa negociação e
ampliação de seus direitos. Essa é a
performance que o sindicato deve ter.
Não podemos ﬁcar ensimesmados na
questão meramente salarial ou reivindicatória, temos que estar abertos no
contexto mais geral, para a contribuição que ele dá para os associados e
trabalhadores da categoria, às empresas do setor, ao país onde ele vive e
para o mundo em que ele atua.

Antonio Neto com diretores da CGTB, debatendo o Fortalecimento
do Salário Mínimo com o delegado regional de São Paulo, Guiba e o
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na sede da CGTB.

5 - Uma das últimas vitórias que
o Movimento Sindical teve, junto
com o governo Federal, foi a deﬁnição do novo salário mínimo
para R$ 350,00, aumento de praticamente 100% desde que o presidente Lula assumiu o governo em
2002, e da nova faixa de isenção do
IRPF para 8%. Que ganhos efetivos os trabalhadores brasileiros
têm com estas medidas?
Neto - Uma das bandeiras do presidente Lula em sua campanha foi a de
dobrar o salário mínimo e praticamente
conseguiu. Quando assumiu o governo
em 2002 o mínimo era de R$ 180,00.
Considerando que são 40 milhões de
trabalhadores e beneﬁciários da previdência e assistência social que recebem até um salário mínimo, estima-se
um aumento de 15 bilhões de reais na
massa de rendimentos em 2006, mais
a isenção de imposto na fonte dos trabalhadores que aumentou para 8%,
ou seja, os trabalhadores que recebem até R$ 1.257,00 ﬁcam isentos
de desconto na folha de pagamento.
Esta massa de rendimentos aumenta
o consumo, portanto a produção e as
vagas no mercado de trabalho. Esta
é uma das principais frentes na luta
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contra a fome, mas ainda tímida.
Falta agora o governo ter a coragem
de abaixar os juros e de fato impulsionar a economia brasileira para o
crescimento real que é possível e necessário. Se ﬁzer isto sua missão estará cumprida e ﬁcará para a história
como um dos melhores presidentes
que o Brasil já teve.
6 - Falando em desenvolvimento
econômico e social, como avalia as
iniciativas do atual governo neste
sentido e o que mudou, com este governo, depois de 8 anos de FHC?
Neto - Os 8 anos do governo FHC
foram um arraso. Nós inclusive ﬁzemos um Jornal do Sindpd quando
houve a queda do Monopólio do
Petróleo, uma edição extraordinária. Nós colocamos assim: “TRAIÇÃO!” e a bandeira do Brasil.
Porque ele quebrou dois preceitos
fundamentais para o desenvolvimento do país. Primeiro a diferença
entre empresa nacional com empresa internacional ou estrangeira. O
segundo é aquele do monopólio do
petróleo, do telefone, entre outras.
Ou seja, privatizou, entregou e vendeu. E vendeu a preço de ba
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Antonio Neto, Luiz Marinho (Ministro do Trabalho), Paulo Bernardo (Ministro do
Planejamento), Dilma Rousseff (Ministra da Casa Civil) e o presidente Lula, na cerimônia
em que foi anunciado oﬁcialmente o aumento do Salário Mínimo (24.01.06)

nana com dinheiro nosso. Veja a
Vale do Rio Doce. O que ela já teve
de lucro desde que foi privatizada,
pagou quatro ou cinco vezes o seu
valor de compra. Com o lucro dela,
lucro que sempre teve. Isso era
tudo nosso, do Brasil. E lembrando
como diz Batista Vidal, que “minério você tira uma vez e nunca mais
nasce”. Ou seja, estão espoliando o
Brasil. Aí vem o governo Lula. Nós
apoiamos o governo Lula e não estamos arrependidos. Ele brecou as
privatizações. Quer ver uma coisa
que falam, que o Rio de Janeiro está
tendo mais emprego, salário melhor
e tem que estar mesmo. Sabe aquela
plataforma P-52, que afundou, que
estavam construindo uma outra,
que o FHC já tinha licitado, que seria construído lá na Holanda? Lula
cancelou esta licitação, e está sendo
construído aqui no Brasil. No Rio
de Janeiro, em Recife e Salvador.
Os estaleiros estão empregando. A
Petrobrás , agora, constroe navios
no Brasil e capacita nossos estaleiros para fazerem reformas. Então,
a Venezuela traz navios para serem

reformados aqui no Porto de Santos
ou no Rio de Janeiro. A Argentina,
o México, ou seja, é um “bum” na
economia. Eu acho que estamos em
um momento muito bom. Tirando a
questão da Reforma Sindical, que
temos uma diferença com o presidente, em relação à unicidade e a
estrutura sindical e as altas taxas de
juros operadas no país, como já foi
dito, consideramos que é um bom
governo, apesar do que alguns aﬁrmam não se caracteriza como um
governo de continuidade.
7 - Outra luta, que sempre foi sua
bandeira, é a Unicidade Sindical e
contra as reformas sindicais e trabalhistas que têm sido propostas
por alguns setores da sociedade.
Por que unicidade e qual o dano
que o pluralismo sindical traria
se fosse instituído no Brasil?
Neto - Nós defendemos o modelo
sindical que já está enraizado no
Brasil que é o confederativo, com
unicidade sindical, com os trabalhadores bancando os seus sindicatos, sem depender do dinheiro do
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governo ou de partido político, ou
seja, nós estamos querendo não partidarizar o movimento sindical. E
nós sabemos que o pluralismo partidariza. Na prática, nós temos um
modelo sindical que diz: Só pode
ter um sindicato de cada categria
numa mesma cidade. O pluralismo
diz que pode ter quantos sindicatos
tiver. Nelson Jobim, quando foi relator da reforma sindical, disse “Alcançamos o pluralismo partidário e
chegou o momento de alcançarmos
o pluralismo sindical.” E, sem reﬂetir profundamente, achamosverdade. Mas, isso é um erro, porque ele
está comparando sindicato com partido. E sindicato não é partido. Por
exemplo, quando o Maluf perdeu a
eleição municipal para a Erundina,
lá em 1988, o Maluf esperou quatro
anos para se candidatar novamente.
Ele não fundou uma outra cidade.
Embora, vários partidos disputem
a prefeitura, quando um ganha, ele
assume e dirige a prefeitura pelo
período. Trazendo para o sindicato,
não importa quantas chapas concorram para a direção do sindicato.
A que ganhar a eleição, administra para todo mundo que pertence
àquela categoria.
Se o pluralismo for implantado vai
enfraquecer e pulverizar os sindicatos e conseqüentemente a força dos
trabalhadores, teremos sindicatos
por empresas e por partidos políticos e com certeza, as conseqüências
serão fatais como ﬂexibilização dos
direitos trabalhistas e crescimento
do trabalho informal aumentando a
exploração e o desemprego. Vai ser
o império triunfando e esmagando
o crescimento do Brasil. As transnacionais e multinacionais crescem
explorando trabalhadores em países
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Antonio Neto na Manifestação de 25 de março de 2005 em Brasília

sem organização sindical. Estes trabalhadores fazem o mesmo serviço
que os de países desenvolvidos por
um terço de salário e sem custos de
encargos trabalhistas. Por isto somos
ferrenhos defensores da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas - que
garantem os direitos dos trabalhadores e porque é uma das mais avançadas do mundo.
8 - Com o papel que o Brasil tem
na América do Sul, como avalia as
ultimas eleições em países como
a Argentina, Venezuela, Chile e
Bolívia, que elegeram presidentes
socialistas e progressistas, para o
desenvolvimento do continente e
conseqüentemente do mercado de
trabalho?
Neto - Acredito que a eleição do
Lula no Brasil foi fundamental para
a formação desta nova correlação
de forças no Continente Americano. A América do Sul se consolida
como pólo de resistência à política
de império dos EUA, sob a batuta
de Bush. Basta ver a ALCA-Área
de Livre Comércio das Américas,
um projeto estratégico dos Estados
Unidos para exercer dominação so-

bre a América Latina com a criação
de um espaço privilegiado de ampliação de suas fronteiras econômicas, que não saiu do papel graças as
ﬁrmes intervenções destes países,
principalmente do Brasil. E a formação do Mercosul - Mercado comum do Sul. O Mercosul é hoje um
dos principais pólos de atração de
investimentos do mundo, é a quarta economia mundial e a principal
reserva de recursos naturais do planeta. Suas reservas de energia estão
entre as mais importantes, em especial as de minério e as hidroelétricas. Na tentativa de destruir esta
unidade política e econômica que
a América do Sul vem forjando é
que Bush tem patrocinado golpes
diretos contra a Venezuela, contra a
eleição de Evo Morales na Bolívia
e bombardeado através de campanhas de marketing o governo Lula.
A consolidação cada vez maior do
Mercosul será um grande fator de
crescimento industrial e comercial
para estes países gerando riquezas,
trabalho e prosperidade.
9 - Neste sentido, quais podem ser
as frentes de atuação contra o impe15

rialismo e como desmascarar a sua
política intervencionista tanto bélica como de exploração econômica
dos povos do terceiro mundo e em
desenvolvimento?
Neto - O nosso compromisso é
com a história. Isso porque, como
ensina La Cordaire, “entre o forte
eo fraco, entre o rico e o pobre,
é a liberdade que escraviza, é a
lei que liberta”. Isso é para dizer:
“tem que ter liberdade.” Bobagem,
tem que ter lei. Nós não podemos
ter ilusão com isso. Irão dizer que
não temos mais conﬂito de classe,
é conversa para boi dormir. Tem
conﬂito de classe sim, os interesses são antagônicos. Será que o
interesse do Bush é o mesmo do
Brasil? De jeito nenhum. Ele é capaz de dizer o seguinte: “Estamos
com problema de água. O Brasil
tem água. A água não é deles, é
internacional. Vamos lá invadimos o Brasil e nos apropriamos
da água.” Isso é loucura? Não.
Ele fez isso com o petróleo, agora no Iraque. Sobre uma mentira.
Todo mundo sabe que é mentira,
porque eles já confessaram. Não
se encontrou uma arma de destruição em massa. Aliás, quem as tem
são o próprio Estados Unidos, Israel e Inglaterra.
Temos, através da FSM dado enfrentamento ao Imperialismo em diversos países com denúncias e organização dos trabalhadores na defesa de
suas entidades e direitos defendendo
o mundo do trabalho, a paz e a autodeterminação dos povos. Temos promovido ações para impedir o avanço
das políticas intervencionistas e bélicas nos países do terceiro mundo e
em desenvolvimento.

Fórum Social Mundial
com novos ares
O VI FSM - Fórum Social
Mundial realizado em 2006 teve a
novidade de ser descentralizado, diferente dos anos anteriores quando
foram realizados num único local
de encontro, acontecendo em níveis
continentais. O FSM já aconteceu
em duas cidades sedes, Bamako
em Mali, na África, onde o encontro aconteceu de 19 a 23 de janeiro;
Caracas na Venezuela representando as Américas onde se reuniram de
24 a 29 de janeiro; e deverá ocorrer
um terceiro Fórum em Karachi no
Paquistão que representa o encontro do continente asiático no mês de
março de 2006. Sendo que este foi
adiado devido ao terremoto ocorrido em outubro de 2005.
O Fórum Sindical Mundial realizado em Caracas, na Venezuela,
contou com a participação de aproximadamente 80 mil inscritos em 2
mil atividades que aconteceram durante os seis dias de evento.
No dia da abertura do Fórum,
24 de janeiro, mais de 60 mil pessoas de diversas nacionalidades,

representando países e movimentos
sociais de todo o mundo, ocuparam
as ruas de Caracas durante a marcha contra o imperialismo. A chuva
que caiu durante toda a manhã na
capital venezuelana deu uma trégua
durante a caminhada, que marcou
a abertura oﬁcial da VI edição do
fórum social mundial para dizer
“não” ao imperialismo e defender a
soberania latino-americana.

Chávez pede Fórum
mais propositivo
O governante venezuelano em
discurso realizado no dia 27/01,
sexta-feira, para que o fórum não
ﬁque “no necessário debate” e passe à ação concreta. Segundo o presidente venezuelano, o evento antiglobalização será um “desperdício”
se não adotar posições políticas
concretas e superar o que muitos
chamam de etapa “hippie-social”.
Em tom crítico, Chávez também aﬁrmou que a reunião anual do
movimento contra a globalização
pode se transformar em um “encontro folclórico e turístico” que
pouco contribua para a “revolução
mundial” e para a “luta contra o
imperialismo” se não “radicalizar”,
como propõe a linha mais dura do
Comitê Internacional.
O discurso de Chávez foi o
evento mais esperado e concorrido
de todo o Fórum. Antes de iniciar
sua fala agradeceu por quase 10
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minutos as Organizações presentes
dos mais diversos países de todos os
Continentes que num esforço único
vieram a Caracas para se solidarizarem e engajarem-se na luta contra a
opressão e miséria anti imperialista
e a globalização. Entre os agradecimentos, O presidente venezuelano
agradeceu, em seu discurso, a presença das Organizações e Centrais
sindicais brasileiras, entre elas a
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, presidida por
Antonio Neto e lá representado por
Paulo Sabóia, diretor do Sindpd e
presidente da CGTB São Paulo.

Hugo Chávez discursa no dia 27
de janeiro durante o Fórum Social
Mundial, realizado na Venezuela.

Acordo Salarial 2006
Reajustes chegam a 9,09%
Reajuste salarial de 5,5% até 9,09% para o menor
piso da categoria supera a média dos índices de
inﬂação do ano de 2005, que foi de 3,71%.

Uma Campanha Salarial sem igual!
Este foi o lema da Campanha
Salarial 2006 e, de fato, as expectativas se conﬁrmaram. Foi uma
campanha sem igual. Desde seu
lançamento com mais de 4000 trabalhadores que estiveram no show
Geração 80, no Clube Atlético Juventus (veja matéria da pág. 21) até
a participação efetiva da categoria
em todas as fases da Campanha.
Os trabalhadores de nossa categoria debateram e decidiram, nas assembléias, sobre a pré-pauta da CCT-

Convenção Coletiva de Trabalho
2006, que foram levadas ao patronal
nas rodadas de negociação.
As assembléias ocorreram em
cada uma das Regionais do interior e
litoral e na sede do Sindpd na capital.
Nesta Campanha foram realizadas reuniões de debates sobre
as cláusulas economicas e sociais
em diversas empresas, intensiﬁcando a participação.
As assembléias mostraram o
crescimento expressivo da Catego17

ria que participou com maturidade,
questionamentos e propostas se envolvendo pelo conjunto da pauta de
reivindicações. Trouxeram depoimentos que enriqueceram em muito as discussões propiciando ajustes
importantes nas cláusulas sociais.
Ao todo foram aprovadas 76
cláusulas entre elas foram mantidas
73, algumas com melhorias, e mais
03 novas cláusulas.
Veja a seguir as cláusulas que
sofreram modiﬁcações e as novas:

Os

números falam mais alto

O índice aprovado na Campanha Salarial de 2006 de 5,5% foi superior
aos índices oﬁciais publicados e, também, superior a média tirada entre
todos os índices de inﬂação do ano de 2005, que foi de 3,71%.

Tabela dos índices oﬁciais

Reajuste dos Salários
Normativos

INPC/IBGE ................................................5,05%
IPC/FIPE ....................................................4,53%

Cargo

IGP-M/FGV ...............................................1,21%

Salário

Reajuste

IGP-DI/FGV...............................................1,22%

Digitador .................. R$ 640,00 .............7,56%

IPCA do IBGE ...........................................5,69%

Ofﬁce Boy ................ R$ 360,00 .............9,09%

ICV do DIEESE .........................................4,54%

Administrativo ......... R$ 470,00 .............8,04%

IPC do IGP-DIFGV....................................4,93%

Piso Técnico ............. R$ 695,00 .............7,77%

A cada ano o
SindpdFest atrai
um número maior
de associados. E
como não poderia
deixar de ser, a
participação nas
Assembléias cresce
com trabalhadores
discutindo e
opinando seus
direitos, como
podemos observar
nas fotos acima.

Associados recebem em casa peças
de divulgação da Campanha Salarial
O Sindpd enviou
para a casa de seus associados um calendário
para o ano de 2006 e uma
cartilha com as propostas da diretoria sobre as
Cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho para
serem discutidas e aprovadas nas Assembléias
que foram realizadas.

O Calendário, depois de
montado, pode ser utilizado
com a função de porta cartões
ou porta canetas.
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Diretores do
Sindpd durante
negociação
salarial na sede
do Seprosp

Novas conquistas sociais valorizam a
Convenção Coletiva de Trabalho 2006
Cláusula 24 - EQUIDADE
DE GENERO/RAÇA: Sendo

Além das 73 cláusulas já existentes, estas três novas cláusulas são
um avanço da maior importância. A
cláusula 24 que trata de equidade
de gênero e raça vem de encontro
à reivindicação antiga, da maioria
da sociedade brasileira, que quer
varrer deﬁnitivamente o racismo e
a discriminação social e econômica
contra as mulheres e os negros.
Na nossa categoria são poucos
os exemplos desta discriminação,
mas precisamos acabar com este
pouco e erradicar, de vez, do seio
de uma categoria voltada para o futuro princípios tão retrógrados.
Assim como, nossa Convenção Coletiva de Trabalho foi uma
das pioneiras, a ﬁrmar na CCT uma
cláusula exclusiva sobre prevenção
das DSTs/AIDS (cláusula 48) e da
prevenção ao câncer ginecológi-

co (cláusula 49), tornando-se um
exemplo desejamos que esta nova
cláusula, também seja mais um a
ser seguido por outros sidicatos em
todo o Brasil.
A cláusula 60 deve ser tratada como mais uma inovadora
conquista e, principalmente, um
exemplo nacional de reconhecimento do papel que o Sindpd tem
hoje para a organização dos trabalhadores e na melhoria de suas
condições de trabalho. Com esta
cláusula que deve ser seguida em
todas as empresas, fortaleceremos
ainda mais o Sindpd.
E, por último, a cláusula 42
atende uma antiga reivindicação
de vários trabalhadores que poderão continuar utilizando seus carros
sem perdas de seus rendimentos e
encargos previdenciários.
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idêntica a função, a todo trabalho
de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, corresponderá igual
salário, sem distinção de sexo, raça,
nacionalidade ou idade, conforme
previsto no Artigo 461 da CLT e no
Artigo 7 parágrafo XXX da Constituição Federal.

Cláusula 60 - INCENTIVO A
SINDICALIZAÇÃO: As empresas entregarão ao empregado, quando de sua admissão, ﬁcha de ﬁliação
e informações sobre os benefícios
disponibilizados pelo Sindpd.

Cláusula 42 - REEMBOLSO
DE QUILOMETRAGEM: As
empresas poderão utilizar-se da
ﬁgura do reembolso de quilometragem para seus empregados que
utilizem veículo próprio para execução de suas atividades.
Parágrafo único – Este reembolso não
se confundirá com o vale transporte.

COMPENSAÇÕES DE FALTAS
E ATRASOS - alterado para QUADRIMESTRAL o acerto do Banco
de Horas; incluído o parágrafo o 8º
em que as empresas poderão fornecer aos empregados, em formato
eletrônico PARA CONFERÊNCIA,
extrato do Banco de Horas.
5ª. COMPENSAÇÃO DE FALTAS
E ATRASOS
Parágrafo 1º - O acerto do BANCO
DE HORAS deverá ser feito quadrimestralmente, sendo o pagamento
efetuado considerando o seguinte:
até 120 (cento e vinte) horas remanescentes serão pagas com acréscimo
de 60% (sessenta por cento), horas
remanescentes acima de 120 (cento e
vinte) horas, serão pagas com o acréscimo de 100% (cem por cento).
Parágrafo 8º - A empresa poderá fornecer aos empregados, extrato para
conferência dos saldos do BANCO
DE HORAS.
MÉDIA DE HORAS EXTRAS – incluído o adicional de sobreaviso para
cálculo da média.
7ª. MÉDIA DE HORAS EXTRAS/
MÉDIA DE COMISSÕES
A média de horas extras ou banco
de horas positivas pagas, adicional
noturno e o adicional de sobreaviso,
nos 12 meses, integram para efeito
do cálculo da remuneração e repercutirão nas férias, 13º salário, descanso
semanal remunerado e aviso prévio.

SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL - alterado para 20 dias o período de substituição e incluído, como exceção, os
casos de férias e licença maternidade.
21ª. SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL
Em caso de substituição eventual
por um período superior a 20 (vinte) dias, exceto nos casos de férias, o substituto, receberá desde
o primeiro dia e somente enquanto
perdurar a substituição, uma COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO
correspondente à diferença entre o
seu salário e o do substituído.
Parágrafo 2º - No caso de substituição
por um período igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias, a empresa efetivará a promoção do substituto, para a
função objeto da substituição, exceto
quando a substituição for por motivo
de Licença Maternidade.

34ª. AUXÍLIO CRECHE
Durante a vigência da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, as empresas que não disponham de creche própria ou convênios
com creches autorizadas reembolsarão suas empregadas, bem como,
seus empregados que não tenham a
cônjuge empregada na mesma empresa, e trabalhem na base territorial
das entidades sindicais contratantes,
o valor de 30% (trinta por cento) do
salário normativo, Cláusula 17ª. Letra
C, para cada ﬁlho com até 24 (vinte e
quatro) meses de idade e 20% (vinte por cento) do salário normativo,
Cláusula 17ª. Letra C, para a idade
de 24 (vinte e quatro) meses e um dia
a 60 (sessenta) meses, desde que em
creche ou instituição análoga de sua
livre escolha.

GARANTIA DE EMPREGO À
GESTANTE/ADOTANTE - concedidas dispensas para consultas
27ª. GARANTIA DE EMPREGO
À GESTANTE/ADOTANTE
Parágrafo 3º - Será concedida dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no
mínimo, 6 (seis) consultas médicas e
demais exames complementares pela
empregada gestante.

COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO PREVIDENCIÁRIO – incluído o complemento “doença ou
acidentário”.
37ª - COMPLEMENTAÇÃO DO
AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Aos empregados que contam com
pelo menos 1 (um) ano de trabalho
na empresa e que estejam percebendo auxílio da Previdência Social, será
paga uma importância equivalente a
60% (sessenta por cento) da diferença entre seu salário e o valor do auxílio doença ou acidentário pago pelo
órgão previdenciário.

AUXILIO CRECHE: aumentada
para 5 anos (60 meses) a idade limite
para recebimento do benefício.
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9ª Sindpdfest deu um
toque especial para a
Campanha Salarial
A largada da Campanha Salarial 2006 foi dada
dia 19 de novembro, no Clube Atlético Juventus,
quando Antonio Neto apresentou o Show “Anos
80” com a participação dos artistas Léo Jaime,
Ritchie, Leoni, Kid Vinil e Paulo Ricardo.
Mais de cinco mil pessoas cantaram e dançaram ao som
de canções que marcaram a década de 80, como: Ciúme, Menina Veneno, Tique Tique Nervoso, Só Pro Meu Prazer, A Vida
Não Presta, Fórmula do Amor, As 7 Vampiras, Eu sou Boy,
Educação Sentimental, Garotos 2.Ao ﬁnal do show, todos os
músicos se reunirão para homenagear outros dois ícones da
década, como Cazuza e Renato Russo e tocarão: Pro dia Nascer Feliz, Exagerado e Geração Coca-Cola.
A Sindpdfest, a já tradicional festa do Sindpd mais uma
vez, marcou o inicio da Campanha Salarial. Foram mais de 6
horas de muita alegria, de aproximação e divertimento entre
os trabalhadores da categoria, seus amigos e familiares.
Como já tinha previsto o diretor social, Henrique, o pessoal já entrou em aquecimento na festa, porque na seqüência
aconteceram as assembléias que aprovaram a pauta de reivindicação da campanha salarial.
Este ano a festa foi diferente das outras oito, que já foram sucesso de público e que se superaram ano a ano. A 9ª
Sindpdfest foi temática e teve como centro das atrações um
show com grandes estrelas. O salão do Juventus é grande e
acomodou o público com conforto e segurança.
Apesar de ser uma festa de época podia-se observar pelos
ambientes pessoas de todas as idades. Desde os alegres jovens
que estão iniciando na categoria até os descontraídos quarentões e cinquentões que se divertiram muito, lembrando sua
juventude dourada.
O auge do show aconteceu quando Cazuza e Renato Russo foram homenageados com as músicas Pro dia, nascer feliz
e Geração coca-cola.
Vamos aguardar que este ano vai ter mais Sindpdfest.
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INTERNACIONAL

Trabalhadores se unem
contra Globalização
Delegados de 74 países de todos os Continentes e 540 organizações de trabalhadores, representando 120 milhões de trabalhadores,
reuniram-se em Havana, Cuba, no
15º Congresso da FSM – Federação
Sindical Mundial.
O Congresso Sindical Mundial denunciou a situação em que
vivem 1,1 bilhão de pessoas, com
menos de US$ 1 dólar por dia, portanto, abaixo da linha da pobreza e
o fato de que milhões de trabalhadores são empurrados, a cada dia
que passa, para o desemprego, enquanto outros 36 milhões, todos os
anos, morrem de fome e 10% das
crianças em todo planeta, entre 10 e
14 anos de idade, são exploradas no
trabalho infantil.

O documento apresenta uma
série de exigências aos governos na defesa dos interesses dos
trabalhadores e à Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
por um tratamento justo e equânime diante das reivindicações
que são apresentadas pela FSM e
os trabalhadores.
O dirigente sindical grego,
George Mavrikos, eleito unanimemente novo secretário-geral da
FSM, também destacou a necessidade da entidade “manter a luta
contra a opressão e a exploração
dos trabalhadores, que não aceitam
as imposições do neoliberalismo e
as políticas anti-trabalhistas patrocinadas por vários governos em
todo mundo”.
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George Mavrikos, deu ênfase
à luta contra as transnacionais e os
monopólios que aviltam as relações
de trabalho, para concentrar ainda
mais o poder econômico e político,
em detrimento dos trabalhadores e
de seus direitos fundamentais.

Delegação brasileira
é a maior na
história da FSM
A delegação brasileira presente ao 15º Congresso, composta por
mais de 50 dirigentes sindicais, foi
a maior em um evento internacional
organizado pela FSM.
Antonio Neto, presidente da
CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil) e vice-presidente reeleito da FSM, destacou

INTERNACIONAL
em seu discurso que “na América
Latina, além de Cuba, outra referência nos abre, quando os irmãos
Venezuelanos, com sua luta, construíram uma das maiores lideranças antiimperialistas de nosso
Continente – um outro comandante, Hugo Chavez, que resgata
como ninguém o exemplo de um
dos maiores mártires da independência continental, Simon Bolívar.
Na Argentina, no Uruguai,
na Bolívia, no Chile, entre outros
países, os representantes do neoliberalismo estão sendo derrotados
um a um, pelo esgotamento de
suas políticas e o desmascaramento de seus propósitos.
No Brasil, nosso querido
país, não têm sido diferente. Há
três anos atrás, nosso povo, com
destacada participação dos trabalhadores e do movimento sindical, derrotou o governo neoliberal
de Fernando Henrique Cardoso
que por oito anos promoveu uma

política de lesa-pátria. Hoje, ainda que o governo do Presidente
Lula não tenha conseguido mudar,
no essencial, as políticas perversas de juros altos e superávit primário, que comprometem nosso
crescimento, enriquecem os especuladores internacionais e estrangulam nossos investimentos econômicos e sociais, o Brasil teve
um papel decisivo para impedir a
implantação da ALCA – que pretendia transformar boa parte da
América Latina numa reserva de
mercado dos grandes oligopólios
norte-americanos. E mais: enfrentamos e derrotamos os americanos
na OMC (Organização Mundial
do Comércio); retomamos o combalido Mercosul.
Por isso mesmo – pelas suas
qualidades e não pelos seus defeitos, o governo Lula foi vitima de
uma grande campanha golpista promovida pela mídia colonizada em
parceria com os representantes do

partido neoliberal que derrotamos
nas últimas eleições presidenciais.”
O documento ﬁnal do Encontro
faz uma forte conclamação aos trabalhadores e as organizações sindicais em todo o mundo no sentido de
“ampliar e fortalecer os movimentos contra o modelo imperial que
trouxe terríveis conseqüências para
os que vivem do trabalho, precarizando as legislações internacionais
e os direitos humanos individuais
e coletivos, as organizações de trabalhadores, a previdência social, os
serviços públicos e o papel do Estado, ameaçando a democracia e as
liberdades civis”.
Outro trecho do documento
destaca “a luta de povos e países
que resistem à política neoliberal,
mostrando ao mundo que é possível
seguir outro caminho – desenvolvimento, soberania e justiça”.
Fotos e fonte – Revista da CGTB
nº 17, dezembro de 2005

Integrantes da delegação brasileira juntamente com o novo secretário-geral
da FSM, George Mavrikos e com o novo presidente Mohamed Azzous
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SAÚDE

Saúde do Trabalhador
conquista pauta nacional

Fachada da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador,
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Foto: José Cruz/ABr.

“A partir de meados dos anos
70 e durante toda a década de 80,
o recrudescimento dos movimentos
de massa levou o Brasil ao seu processo de redemocratização. Nesse
contexto surge o Movimento de Reforma Sanitária, propondo uma nova
concepção de Saúde Pública para o
conjunto da sociedade brasileira, incluindo a Saúde do Trabalhador.
Em 1988, o povo brasileiro conquistou, após quase 500 anos de história, o direito universal à saúde, disposto na Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu Art.196
como “um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas.”
Assim, a conﬁguração da Saúde
do Trabalhador se dá no âmbito do
direito à saúde como competência do
SUS (Sistema Único Saúde) e, devido

à abrangência de seu campo de ação,
apresenta caráter intrasetorial (envolvendo todos os níveis de atenção do
SUS) e intersetorial (envolvendo a
Previdência Social, Trabalho, Meio
Ambiente, entre outros), exigindo
abordagem multiproﬁssional e participação pró-ativa do trabalhador.
O SUS representa um enorme
avanço para o acesso do cidadão à
saúde e participação da comunidade
em sua gestão. Porém, para o direito
pleno à saúde, temos que melhorar
a qualidade da eqüidade em suas
ações, incluindo sua estruturação
para a Saúde do Trabalhador.”
Assim, começa a convocatória
da 3ª CNST – Conferência Nacional
de Saúde do Trabalhador – (Etapa
Nacional de 24 a 27 de novembro de
2005, em Brasília – DF), assinada
por Marco Pérez, coordenador ge24

ral da conferência. Convocada pelos
Ministérios da Saúde, do Trabalho
e Emprego e da Previdência Social,
a conferência se fortaleceu e muito
por esta ação unitária.
O Conselho Nacional de Saúde,
enquanto instância maior de controle social do SUS foi responsável pelas conferências nacionais na área de
saúde e coordenou a 3ª CNST.
Esta conferência deveria ter
sido realizada no ano de 2003 e veio
sendo adiada pelo Conselho Nacional de Saúde, que tem apenas dois
representantes da área sindical entre
seus 64 membros e pelo Ministério.
“Foi por muita insistência do movimento sindical que ela foi, enﬁm, realizada”, aﬁrma Pérsio Dutra (Pena),
diretor do Sindpd e representante da
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil na Comissão organizadora da Conferência.

Priorizar para resolver

Pena aﬁrma, também, que o
adiamento se deve em parte ao receio de abordar o conﬂito entre Capital e Trabalho, no âmbito do setor
saúde, pela falta de clareza sobre o
tema. Isto se traduz inclusive em
não entender o regime celetista de
trabalho (CLT), ou seja, o trabalhador formal, como usuário do SUS e
a problemática da saúde do trabalhador como de saúde pública.
Por exemplo, morrem mais de
mil trabalhadores de uma única categoria de Moto-boys por ano

(segundo a equipe que fez o
ﬁlme Cachorro morto). 1/3 foi registrado como acidente de trânsito
e, seguramente, menos de 5% como
acidente de trabalho, por falta de registro em carteira proﬁssional.
São 3800 acidentes de trabalho
por ano, sabe-se que estes números deveriam ser bem maiores, pois
existem muitos casos sub notiﬁcados e este é um problema mundial,
aﬁrma Pena.

Ainda tem jeito

Uma das saídas é a formalização do trabalho, ampliar cada vez
mais as Campanhas de Registro em
Carteira e a ﬁscalização e a outra,
são as principais propostas aprovadas na 3ª Conferência:
- Estabelecer relações entre o processo
de trabalho e o adoecimento (agravo
de saúde) e ou acidente de trabalho.
-Adoção de metodologias de critério
epidemiológico para estabelecimento do nexo entre trabalho e doença.
- Imediata extinção do processo de
alta programada pelo INSS para determinar o período de afastamento

O Sr. Marco Pérez (2º E/D), preside a mesa na 3ª Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Primeiro a esquerda,
Pena diretor do Sindpd. (Foto Lindomar Cruz/ABr)

do trabalhador adoentado ou acidentado sem nova avaliação médica do
estado de incapacidade ou capacidade para o trabalho.
Pena lembra que nunca a saúde do trabalhador foi discutida por
tantas pessoas no Brasil, foram
mais de 1.100 Conferências preparatórias (municipais, estaduais
e regionais) envolvendo ao todo
quase 100 mil delegados.

Falta a publicação

A 3ª Conferência alcançou toda
esta grandiosidade por ser o órgão

máximo de deliberação do Sus e por
ter representado a vontade dos três
ministérios envolvidos.Apesar disso,
as suas deliberações ainda não foram
publicadas no DOU (Diário Oﬁcial
da União). Enquanto isto não acontece, as resoluções que devem ser seguidas em todo o território nacional
não podem ser encaminhadas.
O que nos leva a questionar publicamente do Conselho Nacional
da Saúde em primeira instância e do
próprio ministro em segunda, o porquê da não publicação pelo menos
até o fechamento desta edição.

Sindicalize-se ao Sindpd
O Sindpd oferece aos seus associados e família,
ambulatório médico da mulher, totalmente gratuito,
convênios

em

diversos

segmentos,

tais

como:

médico, odontológico, jurídico, educação, cultura,
lazer, ﬁnanceiro, além de parceria com entidades
como SESC, UMES entre outros.

Visite nosso site www.sindpd.org.br e
conheça mais seu sindicato.
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O Sindpd felicita as mulheres no mês em que mundialmente se
comemora o seu dia. Para as associadas oferece um grande show.
E para todas as nossas leitoras esta matéria atendendo solicitações.

Beleza traz felicidade ou
felicidade traz Beleza?
Há muitos mitos envolvendo a
plástica, na grande maioria reforçada por revistas especializadas que
“vendem” as cirurgias como um procedimento simples e a melhor opção
para alcançar o ideal da perfeição,
tão almejado nos nossos tempos.
“A lipoaspiração, por exemplo,
não funciona como método de emagrecimento, mas muitas pacientes
ainda pensam que podem ﬁcar com
um corpo de garotinha. Setenta por
cento das pessoas que já ﬁzeram
uma lipoaspiração declararam esperar mais dos seus resultados”, conta
o cirurgião plástico Rolando Zani.

Operação não funciona
sem auto-estima
O fator emocional é outro
item importante na hora de decidir ou não por uma cirurgia plástica. Para o sociólogo Francisco
Romão, que atualmente pesquisa o
assunto para sua tese de doutorado
em Saúde Pública, as pessoas geralmente elegem uma parte de seu corpo
como a culpada por sua infelicidade.
“Mas não é a plástica que vai resolver essa questão. Pior ainda, se for
malsucedida, pode ocasionar outros

Esta é uma máxima cada vez mais difícil de ser
respondida nos dias de hoje, quando existe
uma verdadeira e potente máquina montada
para a busca frenética de eterna juventude e
beleza como sinônimo de realização e saúde.
Neste sentido, editamos esta matéria da revista
online do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor que nos ajuda a reﬂetir sobre
algumas implicações das cirurgias plásticas.
problemas emocionais gravíssimos,
como não-aceitação ou até depressão”, lembra.
Para Rolando Zani, a cirurgia
só funciona se vier acompanhada
do aumento da auto-estima. Em seu
livro, ele orienta: “Quem procura a
auto-estima em valores externos não
atinge seu objetivo. Por isso, muitos ﬁcam frustrados com os efeitos
de mudanças obtidas após meses de
malhação ou de um regime alimentar rigoroso ou ainda depois de uma
plástica bem realizada”.

Exageros
ocasionam doenças
Além do risco de se
submeter a cirurgias que
podem trazer resultados in26

satisfatórios, Romão também adverte
para o crescimento de doenças ligadas à busca do corpo perfeito.
Exemplos não faltam, como
anorexia, que consiste na recusa em
comer para evitar o ganho de peso;
bulimia, em que o paciente recorre ao uso de laxantes ou ao vômito
para compensar uma alimentação
compulsiva; e a vigorexia, mais comum entre homens, relacionada à
obsessão pela força física e ao uso
de anabolizantes.
A própria obsessão sem limites pelo corpo já é um sintoma de
uma doença chamada dismorﬁa
corporal. Trata-se de um distúrbio
psicológico cujas vítimas não conseguem aceitar seu próprio corpo,
e mesmo uma pequena imperfeição

encarada como uma enorme
deformidade. A doença é grave e
pode levar à depressão e até ao suicídio.
“O ideal é que as pessoas
aprendam a se cuidar antecipamente, ou seja, pratiquem exercícios
físicos regularmente e tenham uma
alimentação equilibrada”, recomenda o cirurgião.

Adolescentes entram
no jogo da beleza
Seduzidos pela indústria da beleza e
pela mídia, os jovens aderem cada
vez mais às cirurgias plásticas. Estimativas da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica revelam que, do total de operações realizadas no Brasil
até 1998, 7% foram feitas por adolescentes. Essa porcentagem subiu
para 15% em 2003.
O jovem não pode esquecer
que o mercado da beleza é regido
pela moda e, assim como qualquer
outro setor da nossa sociedade de
consumo, vive do lançamento de
novos produtos e tendências. “Hoje
a moda são glúteos e seios fartos,
amanhã poderá ser seios e bumbum
pequenos”, adverte o sociólogo.
Pesar os prós e os contras, avaliar a decisão com calma e a real necessidade da operação, além de não
se deixar inﬂuenciar pela mídia, são
atitudes aconselháveis. Os exageros
também devem ser evitados. Segundo Romão, a noção de saúde está
cada vez mais se misturando com a
de estética: “Ser saudável signiﬁca
hoje em dia ser bonito, sarado. As
pessoas vêem o corpo como uma
máquina que pode ser transformada ao bel-prazer de cada um. Essa

preocupação com a pseudo-saúde
está gerando deformações. O que é
saudável não se restringe mais necessariamente à saúde”,
conclui.

Denúncias
Denúncias de cirurgias malsucedidas
ou comportamento inadequado de proﬁssionais da área
médica podem ser endereçadas ao

Cremesp, em São Paulo, pelo telefone (11) 3017-9300. Em outros
estados, acesse o site (http://www.
cremesp. org.br) e procure pelo
link “delegacias regionais” (clique em “institucional”). No caso
de erro médico, só é viável entrar
na Justiça se o equívoco provocado pelo médico causar dano, como
seqüela, morte ou danos morais.
Também é preciso provar que os
danos foram causados por negli-

Cuidados antes da operação
Algumas dicas podem ajudar a evitar problemas
Estas orientações são válidas tanto para as cirúrgias estéticas como
para as reparadoras. Vale lembrar que as cirúrgias reparadoras são indicadas para restabelecer funções do corpo e a saúde mental de pessoas
vítimas de acidentes ou anomalias.

- Escolha um cirurgião capacitado

Peça indicações com amigos e conhecidos que já realizaram o mesmo tipo
de cirurgia e com médicos de conﬁança. A Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (http:// www.cirurgiaplastica.org.br) também pode ser uma base
para consulta, pois conta com uma lista que reúne 3.300 especialistas em
cirurgia plástica. Procure saber se o médico indicado é membro da SBCP.

- Avalie o hospital

É importante informar-se sobre a idoneidade do hospital ou da clínica
que fará a operação. O estabelecimento deve ter alvará de funcionamento em dia e ser bem equipado para responder a emergências.

- Esclareça suas dúvidas

Na primeira consulta, o médico deverá responder todas as suas indagações numa linguagem compreensível. Pergunte onde vão ﬁcar as cicatrizes; quais os riscos; como será o pós-operatório, se ﬁcarão hematomas
e por quanto tempo; se é possível alcançar os seus objetivos e desejos;
quais as possíveis intercorrências e complicações.

- Faça uma auto-análise

Analise a viabilidade dos seus desejos (nem tudo é possível com uma simples
operação) e avalie sua saúde física e psicológica. Observe ainda se você terá
condições de cumprir o repouso e os cuidados pós-operatórios recomendados.
Fonte: Cremesp e Rolando Zani – revista do IDEC online.
Visite o site do Idec e conheça os direitos dos consumidores: www.idec.org.br
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Passe suas férias com o Sindpd
Convênios

Ubatuba – Hotel Lagoinha – Desc.15% e 25% - Reservas:
(12) 3843-1316 – site: www.hotellagoinha.com.br
Cunha - Pousada Dona Felicidade: Desc. de 20%
- Reservas:(11) 3931-4459 / (12) 3111-1878
- site: www.pousadadonafelicidade.com.br
Serra Negra - Estância Clube Veraneio Serra Negra
- Reservas: (19) 3892-2155 com Matilde
- site: www.estanciaveraneio.com.br
Valinhos - Praia e Campo Associação Recreativa e
Cultura - Reservas: (11) 3107-4916
Sul de Minas – Estância 3 Irmãs – Hotel Fazenda e
Pesqueiro – Desconto de 10% - Reservas: (11) 39614279 – site: www.estancia3irmas.com.br
Clube de Campo de Alpes da Cantareira – Tel: (11)
3721-2112 – www.mosaicoseguros.com.br

Massaguaçu - Hotel Fazenda Bosques do
Massaguaçu. Desconto de 15% Reservas: 08007021046 - site: www.cfbm.com.br
Peruíbe - Portal da Juréia: Reservas: (11) 31155320/3115-6214 - falar com Paulo ou Jaqueline - site:
www.adaee.com.br
Itanhaém - Pousada Suarão - Desc.10% a 20% - Res.:
(13) 3422-1073 – site: www.pousadasuarao.com.br
Praia Grande - Pousada Praia Mirim – Desconto de
10% a 30% - Reservas: (13) 3472-7527 - site: www.
pousadapraiamirim.com.br
São Sebastião - Gaivota praia Hotel – Desc.10% Res: (12) 3861-1243 - www.gaivotapraiahotel.com.br
Campos do Jordão - Pousada das Hortênsias Desc.10% - Reservas: (12) 3663-6010 ou (11)
6914-1011 - site: www.dashortensias.com.br
Campos do Jordão - Reservas: (11) 3115-5320 ou
3115-6214 - falar com Paulo ou Jaqueline site: www.adaee.com.br
Senac Hotéis – Grande Hotel São Pedro e Grande
Hotel Campos do Jordão: Desconto de 25% sobre as
diárias vigentes na baixa temporada (entre fevereiro
e maio e entre agosto e dezembro), e 10% sobre as
diárias vigentes na alta temporada (em junho, julho
e janeiro, durante os pacotes de feriados, Natal e
Réveillon).
Ubatuba - Residencial Recanto das Tulipas Desconto de 15% - Reservas: (12) 3835-3133 site: www.recantodastulipas.tk

Colônias
Para consultar os preços e fazer as reservas em
qualquer colônia de férias, entre no site do Sindpd www.sindpd.org.br - no link Social / Lazer e preencha
a ﬁcha. Os períodos de estadia são de quarta a quarta
podendo, também, usar as colônias somente no ﬁnal
de semana para baixa temporada.
Bertioga – São 5 casas com 2 quartos (1 suíte), cozinha americana, churrasqueiras, 2 vagas para carros,
com TV, ﬁcam próximas da praia de Indaiá que está
sendo toda planejada para receber seus turistas.
Massaguaçu – Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, o apartamento acomoda 6 pessoas e está equipado com TV, geladeira e fogão. Lazer com piscina,
sauna, churrasqueira e quadras esportivas.
Paúba - Condomínio Porto Paúba, em São Sebastião,
apartamentos para 4 pessoas e uma criança de até
cinco anos, com fogão, geladeira e TV a cabo. Lazer
com piscinas (adulto e infantil), restaurante, churrasqueiras, salão de jogos e sauna.
Ilha Bela - Localizada na Praia do Portinho, as casas,
acomodam de 4 até 6 pessoas, são totalmente equipadas com TV, microondas, geladeira e fogão.
Caraguatatuba - A Colônia de Férias da Federação dos
Bancários ﬁca na praia das Palmeiras, localizada ao
lado da praia do Indaiá. Apartamentos para 5 pessoas.

Paúba

Bertioga

Ilha Bela
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O

mar quando quebra na praia

é bonito, é bonito...
Dorival Caymmi, o poeta do mar, inspira o desejo de pisar a
areia da praia e contemplar a beleza do mar. Agora só não
se entrega a este deleite quem não quer porque o Sindpd,
além, das casas e aptos que já oferecem para os associados
em Bertioga, Caraguatatuba São Sebastião e Ilha Bela
disponibiliza mais uma novidade para 500 associados.

Ilha Flat

Veja como adquirir
o plano vale hotel
Paúba
Paúba

Sindpd e Toquetur oferecem
o Sistema Básico Vale- Hotel, com
210 diárias cada contrato, que podem ser usufruídas de março a novembro, em qualquer um dos dois
hotéis ambos de frente ao mar, na
Praia de Paúba, em São SebastiãoSP, e em Ilhabela-SP para 500 associados do Sindpd.
O custo da adesão para qualquer
pessoa que adquire o título do Vale
Hotel na Toquetur é de R$ 2.450,00
(dois mil quatrocentos e cinqüenta
reais). Porém, os 500 associados do
Sindpd não pagarão esta taxa de adesão. Ou seja, será gratuita.
Veja tour de 360º das acomodações dos ﬂats e residências no
site www.toquetur.com.br

Paúba

Por via e-mail, o qual determina data e horário de sua emissão social@sindpd.org.br
Tão logo o Sindpd receba
de seu associado o e-mail manifestando sua intenção de vir a
integrar o Sistema Vale-Hotel, e
sendo esse associado um dos 500
primeiros a fazê-lo, seus dados
serão passados para a Toquetur.
Essa empresa, por sua vez, contatará esse associado e o capacitará
de todo o instrumental em que se
baseia o Sistema Vale-Hotel.

Ilha Flat

Ilha Flat
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Valor da Taxa Mensal
de Manutenção para
o ano de 2006
Flats para 04 pessoas: R$ 81,00
Resid. para 08 pessoas: R$ 153,00
Neste primeiro momento o Associado
não deverá enviar nenhum cheque.
Assim sendo, é fundamental que no
e-mail do associado constem os seguintes dados:
A frase: Sim, quero integrar o Sistema Vale-Hotel mantido pela Toquetur por intermédio de seu Produto
Básico, e implantado em ﬂats e em
residências do Porto Paúba Resort.
1- A indicação de sua preferência:
ﬂat ou residência.
2- O nome completo do associado.
3- O endereço residencial completo do
associado, CEP, município e estado.
4- Os fones residenciais, comerciais
e celulares do associado, com o código do DDD.

SOCIAL

Educação é com o Sindpd
O Sindpd sempre priorizando o melhor para seus associados e familiares, mantém uma
rede conveniada com as melhores instituições de ensino.
São cursos que vão desde o
Ensino Fundamental ao Supe-

rior, em idiomas, técnicos, de
especialização e pós-graduação.
Faça já a sua inscrição e ﬁque atento aos prazos de inscrições. E não se esqueça de
solicitar na home page do Sindpd www.sindpd.org.br - sua decla-

FACULDADES / CURSOS E COLÉGIOS

ração de matrícula ou rematrícula
para obter os diversos descontos.
Dúvidas pelo tel: (11) 38245600, ramais 5635 e 5636, com
Carolina e Márcia.
Os descontos concedidos
estão sujeitos a alterações.

FASUP – desconto de 11% a 20%
FEFISA – desconto de 20% (só o curso de Turismo)
FERNÃO DIAS – desconto de 10% a 20%
FESP (Sociologia e Política) – desconto de 10%
FIA – desconto de 10%
FIAP – desc. 10% e 19% (somente Pós-Graduação)
FIZO – desconto de 5% a 20%
IESA – desconto de 7% a 25%
IMPACTA – desconto de 30%
INTEGRADAS DE JACAREÍ – desc. 10% a 20%
IPEN/USP – desc.10%
IPEP/CAMPINAS – desconto de 15% a 25%
IPEP/SP – desc. 10% a 20%
ITALO BRASILEIRA – consulte o dept° social
MAGISTER – desconto 20%
MAUÁ – desconto de 10%
MONTESSORI – desconto (consulte com o Social)
PIRATININGA – desconto de 10% (exceto Turismo)
RADIAL – desconto de 10%
RIO BRANCO - desc.15%
SENAC - desc.10% (somente Pós-Graduação latu senso)
TANCREDO NEVES – desconto de 20%
TIBIRIÇÁ – desconto de 5%
UMC – desc. 20% (exceto medicina)
UNI-A – desconto de 10% a 30%
UNIB – desc.22% a 33,5%
UNIBERO – desc.5% a 10% (somente período noturno)
UNICAPITAL – desconto 20% a 30%
UNICASTELO – desconto 10%
UNICID – desconto de 5% (exceto cursos de Formação de Professores e área de Saúde) – somente para
aluno ingressante em 2005
UNIESP – (Renascença, Fapepe, Fape, Fabi, Fag,
Fam, Faprev) – desconto de 10% a 30%
UNIFAI – desconto de 20% a 25% (exceto: Arquitetura, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem,
Pedagogia, Teologia e Filosoﬁa (noite)

AIEC – desconto de 5%
ANGLO LATINO – desconto de 20%
ANHEMBI MORUMBI – desconto de10%
BRAZCUBAS - desconto de 20% (exceto para cursos
modulados, de mestrado e extras)
BRASILIA – desconto de10% + 15% para pagamento
no 1° dia do mês de vencimento
FAC. INTERAMERICANA – desconto de 20%
COSTA BRAGA – desconto de 10%
DRUMMOND - desconto de 30% (noturno) e 40%
(diurno) - somente para ingressantes a partir de julho
de 2005
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 10%
ENIAC – desconto de 20%
FAAC (COTIA) - desconto (consulte o Social)
FAESP – desconto de 10% a 20%
FAESP – Faculdade A. Einstein de São Paulo/
FAETEC – Faculdade de Tecnologia A. Einstein desconto de 15% a 20%
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII desconto de 30% (noturno) e 40% (diurno (somente
para ingressantes a partir de julho de 2005)
FAMOSP – desconto de 15%

Mensalidades
a partir de
R$ 245,*
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UNINOVE – desconto de 40% na sexta mensalidade
do semestre
UNIP – desconto de 18%
UNISA – desconto de 20% a 30%
MACKEMZIE – desconto de 10% (somente PósGraduação Lato Sensu)
UNIABC – consultar tabela no dept° social

MAGISTER – desconto de 5% a 20%
MONTESSORI – desconto (consulte com o Social)
RADIAL – desconto de 10%
UNI-A – desconto de 25%
UNISA – desconto de 20%

COLÉGIOS

BRASILIANO & ASSOCIADOS – desconto de 15%
- Tel.: (11) 5514-7555
BRÁS FIGUEIREDO – desconto de 5% a 30% - Tel:
(11) 3283-5966
DOMINI – desc. de 10% a 20% - Tel: (11) 3266-6779
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 15%
ENIAC – desconto de 20% (Informática, Turismo,
Hotelaria, Gestão de Negócios)
IMPACTA – desconto de 5% a 30%
- Tel: (11) – 3285-5566
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
- Tel: (11) 3335-1032
SENAC – desconto de 5% (Qualiﬁcação proﬁssional
e técnicos) e 10% (Livres, Extensão Universitária e
Eventos) - Tel: (11) 3236-2000
TREINASOFT – desconto de 15%a 50%
- Tel: (11) 5573-9067

CURSOS TÉCNICOS

BRASILIA (São Bernardo do Campo/Diadema)
– desconto de 15% (até o dia 06 + 10%)
BRAS LEME – desconto de 10% para o 1° ﬁlho e
15% para os demais
CIAM – desconto de 10%
COLÉGIO A. EINSTEIN - desconto de 20%
COLÉGIO ALVORADA - desconto: ensino médio de
25% a 45%; fundamental de 25% a 55% (somente
para ingressantes a partir de julho de 2005)
COLÉGIO ANGLO LATINO - desconto de 20%
COLÉGIO DOMUS - desconto de 10%
COLÉGIO DRUMMOND/PONTE RASA - desc.25% a
60% (somente para ingressantes a partir de julho de 2005)
COLÉGIO DRUMMOND/TATUAPÉ - desconto de
25% a 50% (somente para ingressantes a partir de
julho de 2005)
COLÉGIO IMPACTA - desconto de 30% (noturno) e
40% (diurno)
COLÉGIO MONTESSORI SANTA TEREZINHA desconto de 10%
COSTA BRAGA – desconto10%
EUCLIDES DA CUNHA – desconto de 20% (período
da manhã)
ENIAC – desconto 20% (tarde e noite)
INSTITUTO MONITOR – desconto de 10%
ITALO BRAILEIRA – consulte o dept° social

IDIOMAS
ALIANÇA BRASIL ESTADOS UNIDOS – desconto de
até 50% - Tel: (11) 6191-9216
CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
(São Bernardo do Campo) – desconto de 10% a 30%
- Tel: (11) 4125-4700
ENGLISH IN CONTACT – desconto de 40%
- Tel: (11) 3057-0787 / 6197-9481
ROSA BLANCA CONSULTORIA DE IDIOMAS
– desconto de 10% a 15% - Tel: (11) 5671-6324
SENAC – desconto de 5% - Tel: (11) 3236-2000
UNI-A – desconto (consulte) Inglês e Espanhol
YAZIGI (Unidade Chácara Flora) – desconto de 10%
a 20% - Tel: (11) 5524-1000
YAZIGI (São Bernardo do Campo) - desconto de 10%
- Rua Rancagua,34
YELLOWBACK – desc.de 20% - Tel: (11) 5011-5073
WIZARD (50 endereços) – desconto de 15%
- Tel: (11) 3675-9109
WIZARD (Centro, Jd. Bonﬁglioli, Jd. Arpoador)
– desconto de 20% - Tel: (11) 3242-1210

www.mackenzie.com.br

Desconto de 10% (dez por cento) nas mensalidades, em
todos os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e em cursos de
extensão, ministrados nas Unidades do MACKENZIE, em São
Paulo, Tamboré, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília e Recife,
desde que aprovados no processo seletivo.
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2005: O ano para
ser lembrado!
O ano de 2005 é para ser lembrado com muito carinho pelos
atletas do Sindpd. Foi o ano que o
Sindicato se destacou nos principais
torneios em que esteve presente, e
principalmente seus atletas.
Entre os destaques, estão as
atletas do Futsal feminino, Flávia
e Carolina, medalhas de ouro nas
Olímpiadas Universitárias; o vôlei masculino que participou do
Campeonato Brasileiro de Vôlei
Master e chegou as ﬁnais contra
o time de Santos. Infelizmente a
equipe não levou a taça, mas mostrou toda a sua garra ﬁcando com
o vice-campeonato. Vale ressaltar
que o time de Santos possui uma
das equipes mais experientes do
Brasil, com atletas que já defenderam a Seleção Brasileira.
O Fustal masculino conquistou os Jogos da Cidade e ainda
jogou a Copa Topper, um dos torneios de maior prestígio do Estado de São Paulo, que contou com
a participação de 440 times. A
equipe ﬁcou na quarta colocação.
A equipe feminina de Futsal
participou de importantes campeonatos, como a Copa Sport Ação,
Jogos da Cidade e a Copa Corinthians, da qual foi campeã.
O time de basquete, depois
de ter ﬁcado em terceiro lugar no
Pré Olímpico em 2004, foi BiCampeão dos Jogos da Cidade,
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etapa regional Lapa, mostrando
sua evolução.
O XIII Campeonato de Futsal do Sindpd teve uma boa repercussão em 2005 com 16 equipes e para 2006 terá um número
maior de participantes . Foram
Campeões: Série Ouro TecBan e
Série Prata Engebrás.
O ano mal começou e o
Sindpd já está recebendo prêmios.
No mês de março o Diretor de Esporte Élcio Carlos Borba, Ronaldo
Luiz Leite - Coordenador de Esporte e os atletas de futsal veterano
Amauri e Paulo Fernando, receberão o prêmio de melhores do ano
de 2005, oferecido pela Federação
Paulista de Futebol de Salão.
As equipes já se preparam
para os novos desaﬁos que 2006
trará. São mais de 20 torneios que
o Sindpd estará participando.
E você associado que pratica
algum esporte não pode ﬁcar de
fora. Entre em contato com o departamento de esportes do Sindpd
pelo telefone (11) 3824-5607, e
fale com o diretor de esportes
Élcio Carlos Borba e veja como
participar.
Com você associado, o Sindicato só têm a ganhar!

ESPORTE

Calendário de

Torneios 2006

Futsal Masculino
Copa Zona Livre
Copa Paulista
Copa Sport Ação
Copa Topper
Jogos da Cidade
Campeonato Metropolitano
e Estadual de Veterano da F.P.F.S.
Copa Enomura
Liga Paulista.

Basquete Masculino
Jogos da Cidade
Pré-Olímpico
Vôlei Masculino
Jogos da Cidade
Liga APV e Liga APAV
Pré-Olímpico
Brasileiro de Master
Vôlei Feminino
Jogos da Cidade
Liga APV.

Futsal Feminino
Copa Universitária da F.P.F.S.
Copa Sport Ação
Copa Topper
Jogos da Cidade
Copa Corinthians

Futebol de Campo
Jogos da Cidade
Campeonato Metropolitano
Campeonato Interclubes Principal e Veterano
Copa Jaú

Associados sem
O sindpd oferece desde 2004
um benefício odontológico para
os associados e dependentes com
atendimento altamente qualiﬁcado
em todo território nacional.
Este convênio foi ﬁrmado com
a Prodent, uma das principais operadoras de Assistência Odontológica do país.
O associado Sindpd/Prodent,
através do Plano Master, tem a sua
disposição uma cobertura clínica
completa com 172 itens odontológicos, e a partir do 1º dia de vigên-

dor de...dentes

cia já pode passar em consultas e
iniciar seu tratamento, sem carências ou burocracias.
O valor de adesão ao Plano
Master é de R$ 13,50 por pessoa.
Especialidades: Clinica geral,
Dentística (restaurações), Periodontia (gengivas), Endodontia (canais), Radiologia (RX), Cirurgia
Oral Menor, Teste de laboratório,
Odontopediatria, Prótese (provisória) e Aparelhos Ortodônticos, com
exceção da documentação e manutenção ortodôntica.
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Empresas como Procwork, Sondaimarés, T-Systems, Getronics, DTS
Brasil, G&P, COM, RM Sistemas entre tantas outras, já disponibilizam
aos seus funcionários a oportunidade
de ter a Prodent como responsável
pelo atendimento odontológico de
seus funcionários e familiares.

Prodent atende associados
Para fazer a sua adesão ou consultar a rede credenciada, acesse o
site www.sindpd.org.br, e clique no
banner da Prodent.
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